
στο σχέδιο νόμου " Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών 
δανείων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες 
διατάξεις"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το παρόν σχέδιο νόμου ο 'Αυτόνομος Οργανισμός 
Εργατικής Κατοικίας', ο οποίος, βάσει του ιδρυτικού του 
νόμου (ν.δ. 2963/1954) και των μεταγενέστερων τροπο- 
ποιητικών και άλλων διατάξεων (ν.δ. 3083/1954 και νόμοι 
1138/1972, 1641/1986 και 1849/1989), παρέχει στεγαστική 
συνδρομή στους εργαζόμενους, υπό μορφή παροχής κα
τοικίας ή δανείων για την απόκτηση νέας κατοικίας, την 
επισκευή, επέκταση υφιστάμενης και την αποπεράτωση 
ανεγειρομένης κατοικίας, αποκτά και ένα νέο σκοπό: 
επιδοτεί το επιτόκιο στεγαστικών δανείων που παρέχονται 
σε εργαζομένους - δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής 
Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).

Η επιδότηση γίνεται, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 
2 του σχεδίου, με τον εξής τρόπο: Ο Οργανισμός επενδύει 
στεγαστικά του κεφάλαια σε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, 
που έχει ως αντικείμενο τη στεγαστική πίστη. Η σύμβαση 
που συνάπτει μαζί του ο Οργανισμός, προσδιορίζει τη μορφή 
της επένδυσης που μπορεί να είναι απλή κατάθεση, μπορεί 
όμως να είναι και τήρηση χαρτοφυλακίου. Το έσοδο από 
την επένδυση αυτή διατίθεται για την επιδότηση του 
επιτοκίου στεγαστικού δανείου, που συνάπτει ο δικαιούχος 
του Ο.Ε.Κ. με τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής 
του για την κάλυψη μιάς από τις ανωτέρω μορφές 
στεγαστικής συνδρομής. Σημειωτέον ότι με τη μορφή αυτή 
στεγαστικής συνδρομής ο Ο.Ε.Κ. δεν διαθέτει τα κεφάλαιά 
του για δανειοδότηση εργαζομένων, διατρέχοντας τον 
κίνδυνο να μην του αποδοθούν, αφού τα αποδιδόμενα δεν 
ξεπερνούν τα 20% των δανειζομένων. Διαθέτει μόνον το 
έσοδο των επενδυόμενων σε τράπεζα ή πιστωτικό Ιδρυμα 
κεφαλαίων του. Έτσι τα διασφαλιζόμενα κεφάλαια μπορούν, 
επενδυόμενα, να παράγουν έσοδα, τα οποία, διατιθέμενα 
για επιδοτήσεις επιτοκίων στεγαστικών δανείων, μπορούν 
να εξυπηρετούν μεγαλύτερο κύκλο εργαζομένων.

Παράλληλα ο Ο.Ε.Κ., μη λειτουργώντας πλέον ως 
τράπεζα στεγαστικής πίστης, απελευθερώνει κύκλο δρα
στηριοτήτων του. τις οποίες αφιερώνει στην εκπλήρωση 
άλλων κοινωνικών σκοπών.

Ειδικότερα, με το άρθρο 1 του σχεδίου νόμου ο 
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μετονομάζεται, εν όψει 
της διευρύνσεως, όπως σημειώνεται πιό πάνω, των σκοπών 
του. σε Οργανισμό Στεγαστικής Πολιτικής Εργαζομένων 
(Ο.Σ.Π.Ε.).

Με το άρθρο 2 παρέχεται η δυνατότητα στον Ο.Σ.Π.Ε. 
να επενδύει μέρος των στεγαστικών κεφαλαίων του σε 
τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα και τα έσοδα από την επένδυση 
αυτή να διατίθενται για την επιδότηση του επιτοκίου.

Με το άρθρο 3 ορίζονται τα είδη των δανείων, το επιτόκιο 
των οποίων επιδοτεί ο Ο.Σ.Π.Ε..

Το άρθρο 4 προσδιορίζει τους όρους, τους οποίους 
πρέπει αναγκαίως να περιέχει η σύμβαση που συνάπτει ο 
Ο.Σ.Π.Ε. με την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο 
επενδύει τα στεγαστικά του κεφάλαια για να γίνει η 
επιδότηση επιτοκίου.

Το άρθρο 5 δίνει τη δυνατότητα στην τράπεζα ή το 
πιστωτικό ίδρυμα που επιλέγει, ως ανωτέρω, ο Ο.Σ.Π.Ε. να 
εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα επενδυόμενα από τον Ο.Σ.Π.Ε. κεφάλαια 
και, γενικά, διέπεται από τους όρους που περιλαμβάνει η 
συναπτόμενη μεταξύ των μερών συμφωνία και υπόκειται 
στις ρυθμίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι ομολογίες

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ παραδιδονται στον Ο Σ.Π Ε., που μπορεί να τις ρευστοποιεί
Τα έσοδα από τοκομερίδια μπορούν να διατίθενται για 

την επιδότηση των επιτοκίων.
Το άρθρο 6 ρυθμίζει θέματα αναγόμενα στους όρους των 

συμβάσεων των χορηγούμενων δανείων.
Το άρθρο 7 ρυθμίζει θέματα αναγόμενα στο χρόνο 

υποβολής των αιτήσεων επιδοτήσεως επιτοκίου, τον τρόπο 
και τα κριτήρια προσδιορισμού του επιτοκίου, το ύψος του 
επιδοτούμενου στεγαστικού δανείου, τη διάρκεια και τη 
διακοπή της επιδοτήσεως του επιτοκίου κ.ά..

Τέλος, το άρθρο 8 του σχεδίου νόμου εξουσιοδοτεί τον 
Υπουργό Εργασίας να ρυθμίζει με αποφάσεις του, εκδιδό- 
μενες μετά από γνώμη του Δ.Σ. του 'Ο.Σ.Π.Ε.' ζητήματα 
προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση των δικαιούχων επιδο- 
τήσεως και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του νόμου.

Παράλληλα προσαρμόζει την αμοιβή του Προέδρου του 
Οργανισμού στο ορθό μέτρο.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 1992 
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Συνεδρίαση αριθμός 92 της 25ης Μαίου 1992, ώρα 6.00 μ.μ.

Συνεδρίασε το τμήμα Β' της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Γ. Βολτής. Επίτιμος 
Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, X. Πλουμής, Αντιπρόεδρος 
Αρείου Πάγου. Α. Φαρμάκης και Σ. Χαραλαμπίδης (εισηγη
τής). σύμβουλοι επικράτειας, Μ. Ξεκρής, νομικός σύμβουλος 
τους Κράτους, Κ. Λυμπερόπουλος, πρόεδρος εφετών και 
Γ. Παπαμεντζελόπουλος, πάρεδρος ΣτΕ και επεξεργάστηκε 
σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο 'Επιδό
τηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων σε δικαιούχους του 
Ο.Ε.Κ.'.

Κλήθηκαν αλλά δεν παρευρέθηκαν οι Κ. Τράκας, σύμ
βουλος Ε.Σ. και Γ. Μαγουλάς, επίκουρος καθηγητής 
πανεπιστημίου γλωσσολογίας, λόγω κωλύματος.

Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης.
Παρευρέθηκαν επίσης οι εκπόσωποι του υπουργού Δ. 

Γραικιώτης και Δ. Χαλατσάς, Πρόεδρος του ΔΣ και νομικός 
σύμβουλος του ΟΕΚ, αντιστοίχως.

Η Επιτροπή επεξεργάστηκε το σχέδιο νόμου και διατύ
πωσε τις εξής παρατηρήσεις:

Α. Γενικές παρατηρήσεις

1. Το νομοσχέδιο πρέπει να υπογράφει από όλους τους 
υπουργούς για τους οποίους προβλέπονται αρμοδιότητες 
στις διατάξεις του.

2. Όπου αναφέρονται νόμοι να μην παρατίθεται ο τίτλος, 
αλλά να τίθεται σε παρένθεση, κατά την πρώτη μνεία, ο 
αριθμός του φύλλου της Εφ. Κυβ. λ.χ. ν.δ. 212/1969 (ΦΕΚ 
112 Α).

3. Γίνεται χρήση κεφαλαίων γραμμάτων στο κείμενο, 
χωρίς να πρέπει, λ.χ. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, 
Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα, Ν.Δ., Χρηματιστηρίου.

4. Όπου γίνεται σύντμηση τίτλων να αναγράφεται πλήρης 
ο τίτλος, κατά την πρώτη μνεία και σε παρένθεση τα αρχικά 
γράμματα.


